
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и 
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен 

маркетинг на дестинация България”

Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация 
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази 
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.bulgariatravel.org мултимедия

черноморски
курорти

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 
държавния бюджет на Република България
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Българското Черноморие е живописно и разнолико. То е дълго над 

370 км и по дължината му се редуват дълги пясъчни ивици с дюни, 

устия на реки, малки и големи заливи и високи непристъпни 

скални брегове. Разделено е на северна и южна част от нос Емине, 

където Стара планина се врязва в морето. 

Климатът е умереноконтинентален, с много силно морско 

влияние и четири сезона – топло лято с прохладен бриз, 

мека есен и зима и свежа пролет. Температурите през 

летните месеци са изключително подходящи за морски 

туризъм, а температурата на водата позволява къпане  

от май до октомври.

Наличието на лековити минерални извори и лечебна кал 

предлага допълнителни възможности за гостите да съчетаят 

морската почивка с балнеолечение и СПА.

Повечето морски градове са основани преди хилядолетия и

обща информация
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съхраняват богато културно наследство – останки от римско 

и византийско време, средновековни паметници и великолепни 

архитектурни образци от епохата на Българското възраждане.

По цялото протежение на крайбрежието през няколко 

километра са разположени малки и големи курорти – от 

големи модерни комплекси до малки живописни селца. 

Възможностите за настаняване също са разнообразни 

– луксозни хотели, семейни хотели, къщи за гости, вили, 

апартаменти под наем, бунгала. Голяма част от хотелите 

предлагат удобства като All inclusive, интернет в стаите, 

организиране на екскурзии в района или вътрешността на 

страната, автомобили под наем и др.

Черноморските курорти в България са достъпни чрез две 

магистрали, първокласни пътища и две международни летища 

– в Бургас и Варна.
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Черноморският град Каварна 
е разположен на 60 км от 
гр. Варна. Многобройни са 
забележителностите в града и 
около него - исторически музей, 
етнографски комплекс, красиви 
местности и закътани заливи.
Близо до Каварна се намира 
археологическият и природен 
резерват нос Калиакра, който се 

врязва на 2 км вътре в морето. 
Тук се намират останките от 
древна крепост, както и музей, 
в който гостите на резервата 
могат да научат повече за 
историческото минало на 
региона.
Забележителната природа  
и изключително богатото 
биоразнообразие са причина 

каварна
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мястото да бъде обявено и за 
природен резерват. Носът се 
намира на пътя на прелетните 
птици Via Pontica, затова най-
голямото му богатство са 
птиците. 
В близост до Каварна се намира 
и друг археологически резерват – 
Яйлата, обхващащ многобройни 
паметници от различни 
исторически епохи. 

Каварна е град с много културни 
събития, но две от тях 
привличат вниманието на 
много български и чуждестранни 
гости – Калиакра рок фест през 
юли и Миденият и рибен фест 
през септември. 
На сцената на рок феста са се 
изявявали световноизвестни  
групи като Scorpions, Pradise Lost, 
Motley Crue и др.
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Балчик е разположен в 
североизточната част на 
Българското Черноморие, 
на 40 км от Варна и 20 км 
 от Каварна. Освен с 
невероятната си природа, 
близостта до резервата 
„Балтата” и нос Калиакра, 
градът се гордее и с две

балчик
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големи забележителности. 
Дворецът на румънската 
кралица Мария е уникален 
архитектурен ансамбъл, 
съчетаващ различни 
стилове и елементи. 
Ботаническата градина 
в Балчик впечатлява с 
богатата си колекция и 
великолепните цветни алеи.
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Албена е курортен комплекс 
на Северното Черноморие, 
на 35 км северно от гр. Варна 
и на 12 км от гр. Балчик. 
Намира се в непосредствена 
близост до прохладните 
гори на резерват „Балтата”. 
Комплексът разполага с 
близо 15 000 легла в над 
40 хотела от различни 
категории, разположени в 

парковата зона и на брега на 
морето. Плажната ивица на 
Албена има дължина 3,5 км, 
а ширината й достига 
до 150 м. Комплексът 
е предпочитан от 
семейства с малки деца 
заради спокойствието, 
многобройните алеи за 
разходки и детските 
съоръжения.

албена
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Златни пясъци е един 
от най-старите и най-
големите черноморски 
курорти на България. 
Разположен е на 17 км 
северно от град Варна, в 
непосредствена близост 
до прохладните гори на 
природния парк „Златни 
пясъци”.
Наличието на минерални 
извори с лековита вода е

златни пясъци
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донесло на Златни пясъци и 
славата на балнеологичен 
и СПА курорт. В курорта 
има няколко десетки 
хотели, повечето от 
които са разположени 

сред широколистни гори. 
Условията за активна 
почивка са притегателна 
сила както за млади хора, 
търсещи забавления, така  
и за семейства с деца.
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Ривиера е малък луксозен 
курорт в непосредствена 
близост до Златни пясъци. 
Наличието на минерални 
извори го определя като 
СПА курорт на морския 
бряг, а малкото му, но 
все луксозни хотели, го 
превръщат в превъзходно 
място за почивка. Вековна 

гора обгражда курорта и 
носи прохлада в горещите 
дни. Предпочитан е от хора, 
търсещи спокойна почивка, 
както и от семейства с 
малки деца. Близостта 
до други големи курорти 
и до град Варна предлага 
разнообразни допълнителни 
възможности за развлечения.

ривиера
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„Св. св. Константин и Елена” 
е най-старият български 
курорт. Намира се само на 
8 км от центъра на Варна, 
между града и курорта 
Златни пясъци. Курортът е 
разположен сред прохладна

св. св. константин и елена
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На неговата територия 
има 7 минерални  
извора, заради което  
„Св. св. Константин и 
Елена” е прочут и като  
СПА курорт.
Плажната ивица е дълга 
цели 3,5 км. 
Настаняване се предлага  
в няколко хотела между  
2 и 4 звезди.
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Варна е най-големият 
морски град и е наричан 
„морската столица” на 
България. Разположен е на 
Северното Черноморие. 
Градът има древна 

история и многобройни 
забележителности – музеи, 
паркове, римски останки, 
делфинариум, аквариум и 
много други. В Археологическия 
музей в града се съхранява

варна
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най-старото обработвано 
злато в света, намирано до 
момента.
Близо до града са разположени 
едни от най-популярните 
морски курорти – Златни 
пясъци, Св. св. Константин и 
Елена, Слънчев ден, Ривиера. 
Наблизо е и природният 
парк „Златни пясъци”, който 
предлага разнообразни 
екомаршрути и занимания. В 
него е разположен и скалният 
Аладжа манастир.
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Курортът Обзор се намира 
северно от нос Емине. Той 
предлага изключително 
добри условия за почивка 
и е предпочитан от 
семействата с деца. В 
модерните му хотелски 
комплекси са осигурени редица 

удобства и услуги, както и 
съоръжения за спорт и за игра 
на децата. 
Наблизо се намира и 
летовището „Иракли”, където 
е възможно къмпингуване 
на един от най-красивите 
плажове в България.

обзор
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Св. Влас е модерен курорт 

с многобройни хотели 

от различни категории. 

Разположен е между комплекс 

Слънчев бряг и вилно селище 

Елените. Тук се намира най-

голямото и модерно яхтено 

пристанище в България, 

което го определя като 

една от най-добрите 

яхтинг дестинации по 

Черноморието.

св.влас
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Слънчев бряг е най-големият 
курортен комплекс в 
България. Стотиците 
му хотели варират в 
категория и стил – луксозни 
комплекси, уютни хотели и 
вили и удобни апартхотели. 
Това е и една от най-

привлекателните летни 
дестинации за младите хора 
от страната и чужбина. 
Тук забавленията са 
денонощни, а клубовете, 
ресторантите и 
дискотеките са известни 
в цяла Европа.

слънчев бряг
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Комплексът е разположен 
близо до град Несебър и 
курорта Св. Влас. Плажната 
ивица в Слънчев бряг е 
една от най-красивите по 
Черноморието. Тя печели 
неколкократно отличието 
„Син флаг” заради чистата 
среда и доброто управление.
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Несебър е град с хилядолетна 

история и много културни 

паметници.  

Заради изключителното си 

историческо наследство през 

1983 г. градът бе включен 

в списъка на ЮНЕСКО на 

световното културно 

наследство. 

Наред с това Несебър е и 

чудесен морски курорт. 

Разположен е на 36 км 

североизточно от гр. Бургас. 

Хотелите и заведенията 

са съсредоточени в 

новата част на града, а 

паметниците на културата 

– в Стария Несебър. 

Северният и южният плаж 

на Несебър се намират от 

страната на новата част на 

града. 

несебър
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Поморие също е морски 
курорт с хилядолетна 
история. Заради добиваната 
тук лиманна кал с лечебни 
свойства Поморие има 
статут и на балнеокурорт. 
Сред забележителностите 

на града са Поморийското 
езеро, старите поморийски 
къщи и куполната тракийска 
гробница. Курортът предлага 
на гостите си разнообразни 
възможности за настаняване 
и забавления.

поморие
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Бургас е най-големият град 
на Южното Черноморие. 
Подобно на Варна, и той 
крие богата история и 
култура в своите музеи и 
галерии. Красивата Морска 
градина, разположена край 
брега на морето, предлага 

прохлада и приятна 
разходка в топлите дни. В 
Бургас се провежда един от 
най-значимите музикални 
фестивали в Европа – Spirit 
of Burgas. Тук всяко лято 
се провежда и уникалният 
Фестивал на пясъчните

бургас
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фигури.
Недалеч от града се 
намират курортите 
Несебър, Поморие и 
Созопол. Бургас предлага 
на своите гости различни 
развлечения и занимания. 
Настаняването също е 
разнообразно – хотели, 
квартири, апартаменти.
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Созопол се намира на около 

35 км южно от Бургас. 

Курортът е много популярен 

сред младите туристи. 

Градът е разделен на стара 

и нова част. Културните 

забележителности се 

намират в Стария град, а 

хотелите и заведенията за 

хранене и забавления в новата. 

През 2010 г. на близкия 

остров Св. Иван бяха 

открити мощите на св. 

Йоан Кръстител, което 

превърна Созопол в световна 

дестинация за поклонниците.

созопол
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Днес ценната реликва се 

съхранява в храм „Св. св. Кирил 

и Методий” в града.

В града има два плажа, недалеч 

се намират и няколко къмпинга.

В края на август - началото на 

септември Созопол е домакин 

на Празниците на изкуствата 

“Аполония”.
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Курортът Приморско 
е разположен на малък 
полуостров, на 50 км южно 
от Бургас. Известен е като 
популярна дестинация сред 
младите хора, търсещи 
забавление. 
Приморско и близкият 

курорт Китен често се 
възприемат като една 
дестинация заради близкото 
си разположение. Недалеч 
от Приморско се намира 
уникален паметник на 
културата – тракийското 
светилище Бегликташ.

приморско
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Китен е малък курортен 
град, съвсем близо до 
Приморско. Очарованието 
и привлекателността 
за туристите се крие 
в красивите плажове 
и добрите условия за 
почивка. В Китен има 

многобройни малки и 
средноголеми хотели, както 
и разнообразни заведения 
за хранене и развлечение. 
Недалеч се намира 
планината Странджа, 
както и природният 
резерват „Ропотамо”.

китен
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Град Царево се намира на 
Южното Черноморие, на 
около 66 км от Бургас. Градът 
предлага чудесни възможности 
за туризъм. Тук има много 
хотели, заведения за хранене и 
развлечения и красива природа. 
В непосредствена близост се 

намира планината Странджа, 
която съхранява уникалната 
си природа и древните 
традиции на своите жители. 
В странджанските села е 
съхранен един уникален местен 
обичай – нестинарският танц 
върху жарава.

царево



черноморски
курорти

45

Ахтопол се намира на 90 км
южно от Бургас и на 14 км 
югоизточно от Царево. Той 
е отдалечен от големите 
морски курорти, което го 
превръща в предпочитана 
дестинация за туристите, 
търсещи спокойствие и 
отмора. Почивката на плажа 
може да бъде съчетана с 
горски преходи в намиращия 

се в непосредствена близост 
парк Странджа. Тук има 
множество туристически 
маршрути с различна 
дължина и трудност. 
Съвсем близо са други малки 
курортни селища като 
Царево, Лозенец, Варвара, 
Синеморец и най-южната 
точка на Българското 
Черноморие – Резово.

ахтопол
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подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен 

маркетинг на дестинация България”

Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация 
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази 
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 
държавния бюджет на Република България

http://www.bgregio.eu

